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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma: 

Hivatalos név: Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 

Székhely, Postai cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. 

Kapcsolattartás 

Telefon 

e-mail 

 

dr. Lipták Beáta jogi főreferens 

+36-1/7951523 

beata.liptak@eutaf.gov.hu 

dr. Végh-Berta Bianka jogi referens 

+36-1/795-2549 

bianka.berta@eutaf.gov.hu 

 

b) a beszerzési eljárás fajtája 

A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés. A beszerzés becsült értéke a közbeszerzési 

értékhatárt nem éri el. 

 

c) a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége 

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság székhelyén napi takarítási feladatok 

ellátása.  

Részletes feladatleírást lásd a mellékletként csatolt műszaki leírásban.  

 

d) a teljesítés tervezett ideje: határozott időre, 2020. április 1 - 2020. június 30. közötti 

időszak (munkanapokra lebontva április 20 munkanap, május 20 munkanap, június 21 

munkanap) 

 

e) a szerződés meghatározása: szolgáltatási szerződés (takarítási szolgáltatás)  

 

f) a teljesítés helye: 1115 Budapest  Bartók Béla út 105-113.  

 

g) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás: 

Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító pénzügyi fedezettel. 

Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése - a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben 

foglaltakra - 30 napon belül, banki átutalással történik. 

Az ajánlatkérő a megrendelés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az 

elismerés megtagadásáról legkésőbb az Ajánlattevő teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli 

értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. 

A számla benyújtásának feltétele az Ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás. 

A megrendelés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF). 

 

h) az ajánlatok bírálati szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás havonta 

 

Az ajánlati árat nettó és bruttó összegben is szükséges megadni az alábbiak szerint: 

 

szolgáltatás megnevezése 
nettó ár/hó 

(összes takarítandó 

négyzetméterre vonatkoztatva) 
ÁFA mértéke bruttó ár 

napi takarítási szolgáltatás 

műszaki leírásnak megfelelően   
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Mindhárom hónapra ugyanazon havi ellenszolgáltatás megajánlás érvényes függetlenül a 

munkanapok számától.  

 

i) a hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: Az Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét 

biztosítja. 

 

j) az ajánlattételi határidő: 2020.03.06. 11.00 óra 

 

k) az ajánlat benyújtása: elektronikus úton az a) pontban megjelölt e-mail elérhetőségekre. 

 

l) az ajánlattétel nyelve: magyar 

 

m) az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje 

Ajánlatok 2020. március 06. 11.00 óráig érkezhetnek elektronikus formában. E-mailes 

ajánlattétel esetén is szükséges a cégszerű aláírással ellátott ajánlat és ennek szkennelt 

formában való megküldése. 

 

n) Tárgyalás lehetősége 

Tárgyalásra nem kerül sor. 

 

o) az eredményhirdetés időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja 

Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2020. március 10. 

A szerződéskötés tervezett időpontja: eredményhirdetést követő 2 héten belül 

 

p) egyéb információk 

 

Előzmények: 

 

A Főigazgatóság az általa bérelt épületre vonatkozóan takarítási szolgáltatási szerződést kötött 

a bérlemény üzemeltetőjével 1 éves időtartamra (2019. április 1 - 2020. március 31.). Ezen 

szerződés időtartama alatt a bérleti szerződés hátralévő időtartamára a Főigazgatóság 

közbeszerzési eljárás keretében kívánta beszerezni a takarítási szolgáltatást, a 

Miniszterelnökség folyamatba épített ellenőrzése mellett. A Miniszterelnökség a szerződés 

időtartamára (túl hosszú opciós időszak) tett megállapításai miatt indokolttá vált a 

közbeszerzési eljárás visszavonása.  

A Főigazgatóságnál előkészítés alatt áll az új közbeszerzési kiírás, amelynek – a lefolytatás és 

ellenőrzési időigény miatt – a szerződéskötésére nagy valószínűséggel nem kerül sor 2020. 

április 1-jéig, így szükséges egy átmenti időszakra vonatkozó takarítási szolgáltatásra 

vonatkozó szerződés megkötése a takarítás folyamatosságának biztosítása érdekében.  

Ezen átmeneti takarítási szerződés ajánlattételi felhívása során a Főigazgatóság a lehető 

legnagyobb nyilvánosságot és a teljes transzparenciát kívánja biztosítani.  

Ennek érdekében tájékoztatjuk az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőket a felhívottak 

köréről, továbbá a felhívás közzétételre kerül a Főigazgatóság honlapján 

(www.eutaf.kormany.hu), azzal a külön tájékoztatással, hogy a Főigazgatóság befogadja azon 

ajánlattevők ajánlatát is, akiknek nem kerül kiküldésre ajánlattételi felhívás azonban a 

honlapon megismerték a felhívást és szeretnének ajánlatot tenni.  

Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők között szerepel a MATISZ tagok közül minden 

budapesti címmel rendelkező tag, valamint minden a Főigazgatóság korábbi közbeszerzési 

eljárására érdeklődését jelző budapesti székhelyű gazdasági szereplő.  
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Ajánlattételre felhívottak köre: 

 

1. Atalian Global Services Hungary Zrt.  

2. BBM Budaber Zrt. 

3. Bobby Kft.  

4. Edelweiss Ökoservice Kft.  

5. Hori-Zone Kft. 

6. FAL-CO7 Takarítószolgálat Kft.  

7. Future FM Zrt.  

8. Jánosik és Társai Kft. 

9. Life-Guard Kft.  

10. P. Dussmann Kft. 

11. Porminus Kft. 

12. Profi-Komfort Kft. 

13. Prizma FM Kft.  

14. Protecteur Őrző-védő Kft.  

15. Ferencz-ker Kft.  

16. Amanda Clear Kft.  

17. DETA-ÉP Kft.  

18. Vector Management Kft.  

19. Fénysziget Kft. 

20. Clean House Kft. 

21. PartnerGroup Kft. 

 

Integritási és antikorrupciós záradék: 

 

Ajánlatkérő működéses során minden esetben elkötelezett a verseny tiszteletben tartása, a 

korrupció megelőzése és az etikus kiválasztás és működés iránt. Annak érdekében, hogy 

ajánlatkérő a célkitűzéseit jelen eljárás esetében is megvalósíthassa, nem tűri az ezzel 

kapcsolatos negatív cselekményeket és szándékos mulasztásokat, valamint elvárja a felhívásra 

kerülő és jelentkezést benyújtó ajánlattevőktől, hogy ezen követelményeket betartsák, 

valamint azonnal jelezzék ajánlatkérő és az illetékes hatóságok felé, ha ezen elvek 

megsértésével kapcsolatos cselekményt, felhívást vagy konkrét megkeresést észlelnek.   

 

Az ajánlat tartalmi elemei: 

- Ajánlattevő neve, székhelye, levelezési címe (amennyiben eltérő a székhelytől), adószáma és 

cégjegyzék száma, a kapcsolattartó személye, továbbá a kapcsolattartó e-mail és telefonos 

elérhetősége. 

- Az Ajánlattevő árajánlata a felhívás h) pontjában megjelölt táblázat szerint  

Az ajánlattevők kiegészítő tájékoztatást e-mailben (EUTAF e-mail címe: 

beata.liptak@eutaf.gov.hu) küldött elektronikus levélben kérhetnek az ajánlat beérkezési 

határidejének lejártát megelőző 4. munkanap végéig. A tájékoztatás kérést wordben és aláírt 

példányát pdf formátumban is kérjük csatolni az e-mail mellékleteként. 
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Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást e-mail útján az ajánlat beérkezési határidejének 

lejártát megelőző 2. munkanap végéig adja meg. 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. 

Az ajánlatkérési eljárás eredményétől függetlenül az EUTAF nem tehető felelőssé az 

ajánlattétel költségeivel kapcsolatban. 

Az ajánlatot 1db elektronikus példányban kell benyújtani. 

Az ajánlatok elbírálását követően a Szerződés jelen árajánlatkérés, valamint a nyertes ajánlat 

szerint kerül összeállításra.  

Jelen ajánlattételi felhívás nem jelent az Ajánlatkérő részéről szerződéskötési kötelezettséget. 

Az Ajánlatkérő külön indokolási kötelezettség nélkül bármikor dönthet úgy, hogy jelen 

beszerzési eljárásban nem hirdet eredményt, illetőleg nem köt szerződést, különösen akkor, ha 

az Integritási és antikorrupciós záradékban foglalt alapelvekkel kapcsolatos visszaélést észlel. 

Az ajánlatkérés visszavonásából, illetve eredménytelenné nyilvánításából eredő károkért, 

költségekért, elmaradt haszonért Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal.  

Ajánlatkérő a döntését külön indokolni nem köteles. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a 

bírálati szempontokkal összefüggésben nem álló szerződéses feltétételeken a szerződő féllel 

történő egyeztetést követően változtathasson. 

 

A nyertes ajánlattevőnek szükséges az ajánlatkérő által csatolt adatvédelmi nyilatkozatot 

(1.sz. melléklet), valamint átláthatósági nyilatkozatot (2.sz. melléklet) kitölteni és megküldeni 

az ajánlatkérő részére. 

 

Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2020. február 25.  


